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WEEKAGENDA RONDOM SINT GEERTE 

 

WEEK 23: 4 juni t/m 11 juni 2017 
 

Sint Gertrudiskerk 
Amaliadwarsstraat 2B, 3522 AR Utrecht, tel: 030-288 26 83  

aanmelden digitale versie Weekagenda: info@stgertrudis.nl   
Sint Gertrudiskerk 

 

 

Pinksteren 
We kennen allemaal de uitdrukking: de geest krijgen. En wanneer we iemand een inspirerende 
persoonlijkheid noemen bedoelen wij dat hij of zij iets in ons wakker roept, ons enthousiast maakt. 
En ‘enthousiast’ betekent in het Grieks letterlijk ‘door een god bezeten’. Wij kennen allemaal de 
ervaring ergens door gegrepen te worden. Dat kan een boeiende voetbalwedstrijd zijn, een mooi 
boek of muziekstuk. Als je daarin opgaat, krijgt het leven kleur, word je ‘opgewekt’. Wij lezen in de 
Schrift hoe met Pinksteren niet alleen de apostelen, maar ook de 120 leerlingen die bij hen waren zo 
uit hun droefheid om Jezus’ dood ‘opgewekt’ werden. Zijn Geest werd over hen vaardig en zij 
stormden naar buiten om het blijde nieuws te verkondigen: “Hij leeft, God heeft Hem opgewekt en nu 
vervult Zijn Geest ook ons”. Mogen ook wij vandaag iets van Gods Geest in ons voelen. 
Pastor Oostendorp 
 

Zo. 4 juni   9.30 uur 1e Pinksterdag. Woord- en Communieviering.  
   Voorganger pastor Gérard Martens 
   Muziek: organist C. Vincenten en cantor H. Brussel 
   Deurcollecte voor de missionarissen 
 

Ma. 5 juni   9.30 uur 2e Pinksterdag. Woord- en Communieviering.  
   Voorganger pastor Gerrit Jan Westerveld 
 

Di.  6 juni 14.30 uur Laatste bijeenkomst Eerste Heilige Communie (kamer 1 + 2 + keuken) 
  20.00 uur Evaluatie ouders Eerste Heilige Communie (kamer 2) 
 

Wo. 7 juni 11.00 uur Geen spreekuur pastoor Huitink 
  19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck  
   
Vrij.  9 juni 20.00 uur Vrijwilligersavond pastorie 
 
Zo.  11 juni   9.30 uur Oecumenische viering met de Nicolaïkerk. 
   Voorgangers pastor Hans Harmsen en dominee Rebecca Onderstal 
   Kindernevendienst en crèche. 
   Inzameling Voedselbank Rivieren- en Dichterswijk 
 

MISINTENTIES 
 

Zo.  4 juni  Nel Fonville - Verwey, Wim Velis, Cor Verhoef, Guus van Putten,  
   Ben Boerland 
 
Ma. 5 juni  Alle overleden parochianen 
 
Wo. 7 juni  Marie van Os – van Sonsbeek 
 
Zo.  11 juni  Guus van Putten, Ben Boerland, Nel Fonville - Verweij 
 

SPREEKUUR PASTOOR Het eerstvolgende spreekuur door pastoor Huitink zal zijn op  
 woensdag 14 juni van 11.00 tot 12.00 uur in de pastorie.  
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PASTORAATGROEP 
Diaconie vacature     diaconie@stgertrudis.nl 
Catechese José Krul 06-28577097  catechese@stgertrudis.nl 
Gemeenschapsopbouw Leny van Geffen 030-2896310  opbouw@stgertrudis.nl 
Liturgie Leny van Geffen 030-2896310  liturgie@stgertrudis.nl 
Algemeen Diederik Wienen 030-2671758  pastoraatgroep@stgertrudis.nl 
 

BEREIKBAARHEID Buiten de openingstijden van het secretariaat kunt u voor de ziekenzegen,  
 de ziekenzalving of het melden van een uitvaart bellen naar: 06 – 51 29 36 31 
 

0UD PAPIER 
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. 
De volgende zaterdaginzameling is op 10 juni 2017. 
Woont u in Rivierenwijk, dan komen de vrijwilligers op woensdagmorgen om de week het bij u voor de deur 
ophalen. De ene week is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de andere 
week wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade (oneven weken). Deze week is de 
Merwedekadekant aan de beurt. Help mee om het vrijwilligerswerk van de gemeenschap te ondersteunen.  
 

COLLECTE/GIFTEN Collecte zondag 28 mei 2017: € 176,65. Hemelvaart 25 mei € 69,50 
 Andere inkomsten: Boekjes € 6,30. Bloemen € 10,64. Kaarsen € 12,45. 
 Restauratiefonds € 12,20. Aan alle goede gevers onze hartelijke dank.  
 

Verslag bijeenkomst toekomst St. Gertrudiskerk 28 mei 2017 

Aanwezig: 26 parochianen, pastor Gérard Martens en van het parochiebestuur Frans Joosten en 
Christien van de Heuvel. Afzegging: 2. 
Het parochiebestuur geeft aan dat de reguliere vieringen in de St. Gertrudiskerk gewoon door 
kunnen blijven gaan. Deze kunnen echter in de toekomst niet meer in de kerk worden gehouden, 
maar eventueel in de pastorie. Uitzonderingen zijn grote vieringen als hoogfeesten en rouw- en 
trouw.  
De kerk blijft kerk en wordt niet onttrokken aan de eredienst.  
De kerk is een gemeentelijk monument. Het parochiebestuur heeft informerende gesprekken met de 
gemeente Utrecht. Dit heeft tijd nodig. 
Er wordt gekeken wanneer een eventuele overgang gaat plaatsvinden, maar eerst moet de pastorie 
worden opgeknapt. 
Een groepje van betrokken parochianen gaat samen met de pastoraatgroep kijken wat er mogelijk is. 
Er is een suggestie om eerst de woensdagavondviering en de 1e vrijdag van de maandviering te 
verplaatsen. 
Maar is dat wat we willen? Stellen we niet uit wat onvermijdelijk is? Worden de vrijwilligers hierdoor 
niet nog meer belast?  
De Pastoraatgroep 
 
Vrijwilligersavond vrijdag 9 juni  

Op vrijdagavond 9 juni willen wij een vrijwilligersavond houden. 
Door omstandigheden is dit eind december niet doorgegaan en dat 
willen we nu inhalen. Helaas zijn er nu geen lekkere oliebollen. 
Ben je vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap, dan ben je van 
harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur. 
 

Oecumenische viering zondag 11 juni 

Op zondag 11 juni vieren we samen met de Nicolaïkerk onze 
jaarlijkse oecumenische viering. De dienst begint om 9.30 uur. De voorgangers zijn pastor Hans Harmsen en 
ds. Rebecca Onderstal. In deze viering is er ook een kindernevendienst en voor de allerkleinsten crèche. 
Tevens is er weer een inzameling voor de Voedselbank van Rivieren- en Dichterswijk. 
 
Data Bijbelgroep en Geloven Nu  

In het nieuwe Martinus magazine staan de data van de Bijbelgroep en Geloven Nu verkeerd gemeld. 
De Bijbelgroep is op woensdag 14 juni en Geloven Nu is op dinsdag 20 juni. Ze beginnen beide om 20.00 uur. 
Onze excuses hiervoor. 
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